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WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA PRZYKŁADZIE POWIATU LIDZBARSKIEGO
Streszczenie: Większość zadań własnych samorząd powinien realizować w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Jednak rola organizacji pozarządowej nie może zostać zredukowana do pasywnej funkcji wykonawcy zadań definiowanych przez administrację. Organizacje pozarządowe, ze względu na charakter prowadzonych na co dzień działań, mogą okazać
się cennym partnerem nie tylko na etapie wykonywania zadań, ale także na etapie definiowania przedsięwzięć, tworzenia lokalnych strategii i debaty o kondycji lokalnej społeczności.
Warto pamiętać, że aby podmioty publiczne mogły wspólnie z organizacjami pozarządowymi
realizować konkretne projekty, niezbędne jest zapewnienie tymże organizacjom na tyle silnej
pozycji, aby mogły one stać się równoważnym partnerem dla administracji publicznej. Jak
wynika z badań przytoczonych w niniejszym artykule, wciąż występuje duża rozbieżność
między udzielonym przez jednostkę samorządu terytorialnego wsparciem a oczekiwaniami
NGOs odnośnie do tego wsparcia.
Słowa kluczowe: powiat, organizacje pozarządowe, współpraca.

1. Wstęp
W większości rozważań poświęconych tematyce społeczeństwa obywatelskiego wymienia się pewne wspólne elementy tego pojęcia, do których zalicza się działalność
organizacji społecznych funkcjonujących w „przestrzeni socjologicznej” między
aparatem państwa a prywatnością jednostki i rodziny [Wyrwa 2004, s. 232]. Nieprzypadkowo działanie organizacji obywatelskich uznaje się za wiarygodny miernik
prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Przy czym, jak zauważa D. Hulme, minęły czasy, kiedy „poważni ekonomiści zajmujący się polityką
rozwoju regionalnego mogli ignorować znaczenie NGOs, albo co najwyżej uznać
ich przydatność jedynie w sferze rozwoju społecznego” [Hulme 2008, s. 338]. Obecnie podkreśla się znaczenie NGOs również w sferze ekonomicznej. Przy czym mowa
nie tylko o aktywności trzeciego sektora w walce z ubóstwem w mniej rozwiniętych
gospodarczo częściach świata, dzięki czemu następuje tzw. ucieczka z pułapki nędzy [Smith 2007, s. 121], ale przede wszystkim o zjawisku tzw. ekonomizacji trze-
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ciego sektora – czyli procesu swoistej migracji tradycyjnie rozumianych organizacji
non-profit w kierunku działań ekonomicznych [Wygnański 2008, s. 7]. A. Jarosiński
zauważa, że dzieje się tak nie tylko dlatego, że prawo zezwala na podejmowanie
działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, ale także wynika z faktu,
że coraz częściej jest to ważne z punktu widzenia ich zadań statutowych [Jarosiński,
Kuczmierowska 2007, s. 9]. Niezależnie od powodów rozwoju tego procesu zauważyć należy, że dzięki temu mamy do czynienia z coraz bardziej sprofesjonalizowanymi i świadomymi swojego wpływu na gospodarkę organizacjami pozarządowymi. To z kolei wiąże się z demonstrowaniem niezależności i przywiązaniem
do własnej misji. Oczywiście zdarza się, że NGOs kierują się raczej „cudzymi
wskaźnikami”, wymaganymi przez instytucje zewnętrzne do zbudowania ich własnej wiarygodności [Juraszek-Kopacz, Tyrowicz 2008, s. 17], jednak coraz więcej
organizacji ma świadomość, że prawidłowa realizacja własnej misji wymaga określonego stopnia niezależności. Świadomość ta coraz bardziej kształtuje zakres i formy współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi. Potwierdzeniem wzrostu świadomości co do znaczenia współpracy NGOs z władzami
samorządowymi jest sporządzany cyklicznie ranking „Partnerski samorząd”, który
„mierzy natężenie współpracy między administracją samorządową i organizacjami
pozarządowymi” [Ranking Partnerski Samorząd… 2011]. Niemniej jednak, jak zauważył J. Herbst, sfera współpracy między samorządem i organizacjami społecznymi należy chyba do najbardziej niedocenianych zagadnień w analizach poświęconych funkcjonowaniu samorządów [Herbst 2008, s. 11]. Niniejszy artykuł,
podejmując problematykę tej współpracy, ma za zadanie chociaż w niewielkim stopniu przyczynić się do zmniejszenia owego „niedoceniania” w badaniach naukowych.
Dlatego też celem przeprowadzonych badań była identyfikacja rozbieżności między
oczekiwaniami organizacji pozarządowych odnośnie do udzielanego przez władze
samorządowe wsparcia a tym, co trzeci sektor faktycznie otrzymał od władz samorządowych. Badania przeprowadzono w 2010 roku na terenie powiatu lidzbarskiego. Powiat ten jest położony w północno-wschodnim regionie Polski. Na jego terenie zarejestrowane są 94 organizacje pozarządowe, z czego 41 w Lidzbarku
Warmińskim. Wśród organizacji pozarządowych przeważającą formą są stowarzyszenia (71), natomiast pozostałe to fundacje związki, koła, kluby, komitety. Dominującym zakresem działania organizacji pozarządowych powiatu lidzbarskiego jest
promocja ziemi lidzbarskiej, działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturalnego Lidzbarka i okolic. Istnieją również organizacje pozarządowe, których
celem jest wspieranie konkretnych grup społecznych, tj.: kombatantów, bezrobotnych, osób starszych, niepełnosprawnych itp. Istotną pozycję wśród tych organizacji
zajmują też ochotnicze straże pożarne, których celem jest zapobieganie pożarom,
przygotowanie ludności do udziału w ochronie przeciwpożarowej oraz udział w akcjach ratowniczych. Niestety wiele zarejestrowanych organizacji pozarządowych
nie funkcjonuje lub nie podejmuje żadnej aktywności. Dotarcie do większości z nich
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jest niemożliwe, ponieważ nie posiadają telefonów, adresów mailowych, a także
często adresy ich siedziby zamieszczone na stronie powiatu nie są aktualne.
W celu zrzeszenia poszczególnych organizacji w powiecie utworzona została
Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego (ROPPL). Celem działania Rady jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego powiatu lidzbarskiego poprzez
reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego1.

2. Formy współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi
Zgodnie z powszechną w Europie praktyką większość zadań własnych samorząd
powinien realizować w partnerstwie (niezależnie od jego zdefiniowania). Organizacje pozarządowe, ze względu na charakter prowadzonych działań, mogą okazać się
cennym partnerem nie tylko na etapie wykonywania zadań, ale także na etapie definiowania przedsięwzięć, tworzenia lokalnych strategii i debaty o kondycji lokalnej
społeczności. Powinny one występować w obydwu ważnych rolach, a zatem zarówno dostarczyciela usług, jak i źródła wiedzy o lokalnych potrzebach oraz sposobach ich zaspokajania. Podejście takie może wymagać od samorządów swoiście rozumianego inwestowania w organizacje pozarządowe – w ich umiejętności i zasoby
– tak aby mogły się one stać równoprawnym partnerem. Mimo że krótkoterminowe
koszty mogą okazać się wysokie, to w ostatecznym rozrachunku administracja publiczna zyskuje cennego partnera, który skutecznie może pomagać w realizowaniu
działań społecznych [Gosk, Pyrka 2008, s. 2]. Skuteczność ta jest pochodną faktu,
zauważonego przez E. Abramowskiego, że stowarzyszenie (i inne formy organizacji
pozarządowych) nie stanowi nieruchomej i sztywnej rutyny, która ujarzmia i nagina
do siebie życie ludzkie, lecz przeciwnie, znajduje się w ciągłej styczności i w ciągłym uzależnieniu od potrzeb i od przekonań tego ogółu, dla którego powstaje i działa. Nie jest więc ono panem, lecz sługą [Abramowski 2009, s. 177].
Współpraca między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi
jest w Polsce stosunkowo nowym zjawiskiem. Organizacje pozarządowe postrzegane są często jako konkurent w działaniach społecznych, tymczasem pożądana byłaby sytuacja, w której byłyby one naturalnymi partnerami dla samorządów w ich
działaniach na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Zgodnie
z zasadą pomocniczości, określoną w Konstytucji RP, tam gdzie to możliwe, organizacje powinny dążyć do przejmowania realizacji zadań publicznych, uzyskując przy
tym pokrycie kosztów.
Wzajemne relacje między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi zostały w dużej mierze zdefiniowane przez ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie [Ustawa z 24 kwietnia 2003...]. Gminy i powiaty
w Polsce są zobligowane do opracowania programów współpracy z organizacjami
1

Na podstawie statutu organizacji.
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trzeciego sektora. Jakość tych programów oraz poziom partycypacji organizacji pozarządowych przy ich konstruowaniu jest różny, ale nie zmienia to faktu, że stanowią
one ważny mechanizm regulowania wzajemnych relacji. Często jednak ów dokument traktowany jest czysto formalnie, a poza nim funkcjonują mechanizmy nieformalne, nieuwzględniające jasnych kryteriów przydzielania wsparcia poszczególnym
podmiotom.
Samorząd terytorialny dzięki zapisom różnych ustaw może wspierać działania
organizacji pozarządowych (może im też zlecać realizację zadań własnych). Samorządy mają możliwość wspierania tych działań społecznie użytecznych organizacji pozarządowych, które uznają za istotne dla lokalnej społeczności. Wsparcie
przyznawane jest w formie dotacji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po przeprowadzeniu procedury konkursowej z inicjatywy organu administracji publicznej lub na wniosek organizacji
pozarządowej. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadań, nie
może być to dotacja podmiotowa. Nie może być także przeznaczona na działalność
gospodarczą organizacji [Gosk, Pyrka 2008, s. 11].
Samorządy mają również możliwość przekazania realizacji zadań własnych
w formie zlecenia lub powierzenia ich ograniczonej grupie podmiotów: organizacjom pozarządowym, organizacjom kościelnym i spółdzielniom socjalnym.
Tabela 1. Formy współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi
Formy współpracy
finansowe
niefinansowe
Realizacja wspólnego projektu
Wymiana informacji
Wspieranie działań społecznie użytecznych Praca w radach zatrudnienia
Zlecenie realizacji działań własnych
Praca nad dokumentami strategicznymi
Zlecenie realizacji zadań publicznych
Współpraca przy organizacji szkoleń, imprez
Udostępnianie i wspieranie przy nawiązywaniu kontaktów
Źródło: opracowano na podstawie [Gosk, Pyrka 2008].

Samorządy oraz publiczne służby zatrudnienia mogą zlecić realizację zadań
publicznych lub zakupić wszystkie niezbędne towary i usługi u podmiotów gospodarczych (w tym od organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą), udzielając zamówień publicznych. Samorządy mogą również zlecić w tej
formie instytucjom rynku pracy (w tym organizacjom pozarządowym) zadania
zdefiniowane w ustawie z 1 maja 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
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3. Współpraca administracji publicznej powiatu lidzbarskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku2
W 2009 roku po raz szósty, zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, przygotowany został roczny program współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Powiat lidzbarski uchwalił program współpracy powiatu lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, uznając w nim, że organizacje pozarządowe, tzw. III sektor,
są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój powiatu.
Program współpracy został opracowany metodą partnerską. Po zapoznaniu się
z nim przez Zarząd Powiatu został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, poprzez przedłożenie go na ręce Prezesa Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych. Powstanie programu współpracy poprzedziło zamieszczenie
na stronie internetowej powiatu lidzbarskiego oraz na łamach „Biuletynu Powiatu
Lidzbarskiego” (nr 7, wrzesień 2009) informacji dotyczącej rozpoczęcia etapu opracowywania listy zadań publicznych przewidzianych do finansowania lub współfinansowania z budżetu powiatu lidzbarskiego w ramach otwartego konkursu ofert.
W ramach pomocy i współpracy finansowej w 2009 roku samorząd powiatu
przekazał organizacjom pozarządowym kwotę 40 000 zł. Dzięki temu wsparciu zrealizowano wiele wartościowych przedsięwzięć. W ramach tych dotacji rozdzielono
kwotę na organizację imprezy lub cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu
co najmniej powiatowym (o terminie realizacji do końca 2009 roku) i przeznaczono
na współfinansowanie tego celu środki finansowe w wysokości 20 000 zł. Na realizację zadania wpłynęło 12 ofert, jednak trzy z nich zostały odrzucone z przyczyn
formalnych, a jedna zdobyła za małą liczbę punktów przy ocenie merytorycznej.
Wykorzystano całą kwotę 20 000 zł.
Drugim zadaniem przewidzianym do współfinansowania była organizacja imprez lub cyklu imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym, mająca
na celu rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu lidzbarskiego w zakresie wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów, prezentacji
dziedzictwa kulturowego (o terminie realizacji do końca 2009 roku). Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania wynosiły 20 000 zł. Na realizację
zadania wpłynęło 14 ofert, z czego jedną odrzucono z przyczyn formalnych, natomiast trzy nie uzyskały wymaganej liczby punktów podczas oceny merytorycznej.
Pozostałym organizacjom przyznano dotację w łącznej wysokości 20 000 zł.

2
Opracowano na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego Lidzbarka Warmińskiego
(przekazana dokumentacja oraz wywiady z pracownikami starostwa).
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W ramach współpracy niefinansowej władze powiatu również podejmowały
działania mające na celu wspieranie organizacji pozarządowych. Przede wszystkim
odbywało się to poprzez wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności i współdziałania dzięki publikowaniu ważnych informacji w prasie lokalnej, na stronach internetowych powiatu www.powiatlidzbarski.pl, w „Biuletynie
Powiatu Lidzbarskiego” oraz poprzez informowanie o terminach i tematyce sesji
Rady Powiatu oraz posiedzeń Komisji Rady Powiatu organizacji zainteresowanych
tematyką obrad. Informowano je o rozpoczęciu pracy nad projektami uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji oraz
udostępniano projekty uchwał na stronie internetowej powiatu.
Starostwo pomagało organizacjom pozarządowym w nawiązywaniu kontaktów
międzynarodowych. Powiat lidzbarski zaprzyjaźniony jest od 1994 roku z powiatem
Emsland w Niemczech, z którym jedno ze stowarzyszeń dzięki pomocy władz powiatowych nawiązało bliską współpracę.
Starostwo udzieliło rekomendacji organizacjom pozarządowym starającym się
o środki z innych źródeł w miarę potrzeb i zgłoszeń organizacji. W 2009 roku skorzystały z nich dwie organizacje, z czego jedna na przygotowanie wniosku o założenie spółdzielni socjalnej. Ponadto w ramach pomocy niefinansowej podejmowano
działania jako:
– udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych poprzez nieodpłatne
udostępnienie sali konferencyjnej i środków technicznych na rzecz Powiatowej
Rady Organizacji Pozarządowych;
– współudział powiatu w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji (przykład szkoleń z ROSZEFS, dla których udostępniane są sale, rozsyłane informacje, zawiadomienia);
– nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze
konkursu ofert.
W starostwie wyznaczono osobę do współpracy z organizacjami pozarządowymi w wymienionych działaniach.

4. Ocena i oczekiwania odnośnie do współpracy organizacji
pozarządowych powiatu lidzbarskiego z administracją publiczną
Do oceny współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wykorzystano anonimowy kwestionariusz ankietowy, który w marcu 2010 roku rozesłano
pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych powiatu lidzbarskiego. Niestety
do wielu organizacji nie udało się dotrzeć (pomimo pomocy pracowników starostwa
i wykonywanych telefonów z przypomnieniem). Poza tym wielu ankiet nie udało się
wysłać pocztą elektroniczną ze względu na nieaktualność adresów mailowych. Je-
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den kwestionariusz wypełniono podczas rozmowy telefonicznej z powodu braku
kontaktu poprzez internet. W efekcie łącznie uzyskano 10 wypełnionych kwestionariuszy.
Kwestionariusz składał się z pięciu pytań, w których badani ocenili współpracę
z władzami powiatu lidzbarskiego oraz wyrazili oczekiwania odnośnie do przyszłej
współpracy i pomocy ze strony powiatu.
Na pytanie, czy reprezentowana przez Panią/Pana organizacja otrzymała w 2009
roku pomoc finansową od władz samorządowych Lidzbarka Warmińskiego, osiem
odpowiedziało, że nie. Jedynie pozostałe dwie organizacje uzyskały taką pomoc.
Istotnym czynnikiem było zbadanie, jaką pomoc pozafinansową otrzymały organizacje pozarządowe od powiatu.
pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe
kontaktów międzynarodowych
informowanie o terminach i tematyce sesji Rady Powiatu
oraz posiedzeń Rady Powiatu Lidzbarskiego
udzielenie rekomendacji dla organizacji pozarządowych
starających się o środki z innych źródeł
konsultowanie projektów aktów normatywnych
dotyczących działalności organizacji pozarządowych
tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym
udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych
poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu, środków technicznych
udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych
na realizację zadań publicznych
współudział Powiatu w organizacji szkoleń
w celu poprawy funkcjonowania organizacji
nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych
ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych
inne: skierowanie stażystów

* ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedno wskazanie
Rys. 1. Formy pomocy dla organizacji pozarządowych otrzymane od władz samorządowych
w powiecie lidzbarskim w 2009 roku (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Najczęściej wskazywaną odpowiedzią było otrzymanie wsparcia przy organizowaniu spotkań otwartych poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu i środków
technicznych (aż ośmiu ankietowanych otrzymało tego typu wsparcie). Na drugim
miejscu, wskazanym przez czterech ankietowanych, znalazło się konsultowanie
z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności organizacji. Bardzo rzadko (po jednym wskazaniu) udzielane jest natomiast wsparcie w postaci rekomendacji dla organizacji starających się
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o środki z innych źródeł oraz pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. Dziwne wydaje się również nieinformowanie organizacji pozarządowych
o terminach posiedzeń Rady Powiatu i tematyce sesji (jedna organizacja uznała,
że była dobrze informowana). Wynikać może to z faktu, że starostwo informacje
tego typu zamieszcza na stronie internetowej powiatu i w „Biuletynie Powiatu Lidzbarskiego”, czego ankietowani nie uznali za bezpośrednią informację. Dwie organizacje wskazały, że otrzymały pomoc w postaci skierowania stażystów przez samorząd do pracy w ich organizacji. Jest to działanie rzadko spotykane, jednak warte
uwagi.
nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem
oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych
współudział Powiatu w organizacji szkoleń w celu poprawy
funkcjonowania organizacji
udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych
na realizację zadań publicznych
udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych
poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu, środków technicznych
tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym
konsultowanie projektów aktów normatywnych
dotyczących działalności organizacji pozarządowych
udzielenie rekomendacji dla organizacji pozarządowych
starających się o środki z innych źródeł
informowanie o terminach i tematyce sesji Rady Powiatu
oraz posiedzeń Rady Powiatu Lidzbarskiego
pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe
kontaktów międzynarodowych
pomoc w formie zlecania zadań
wraz z dofinansowaniem ich realizacji
pomoc finansowa w formie dotacji

* ankietowani przyznawali punkty w skali od 1 do 5 każdej z odpowiedzi, przy czym 1 – pomoc
nieistotna, 2 – pomoc mało istotna, 3 – pomoc umiarkowana, 4 – pomoc ważna i 5 – pomoc bardzo
ważna. Wykres przedstawia sumy przyznanych punktów
Rys. 2. Oczekiwanie organizacji pozarządowych powiatu lidzbarskiego odnośnie do wsparcia
od władz samorządowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Ciekawy rozkład mają odpowiedzi dotyczące oczekiwań co do wsparcia
od władz samorządowych. Ankietowani udzielali odpowiedzi, przydzielając punkty
w skali od 1 do 5. Najważniejsza okazała się pomoc w formie zlecenia zadań wraz
z dofinansowaniem ich realizacji. Ta odpowiedź uzyskała od wszystkich badanych
organizacji oceny na poziomie 4 lub 5. Za pomoc pożądaną, której przyznano w przeważającej części oceny najwyższe, uznano nieodpłatne udostępnianie materiałów
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związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, a także udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż
dotacje powiatu. Organizacje chciałyby również uczestniczyć w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz otrzymywać pomoc przy organizowaniu
spotkań otwartych poprzez nieodpłatne udostępnianie lokalu. Dość nietypowe jest
to, że dopiero na drugim miejscu uznano za istotną pomoc finansową w formie dotacji. Osiem organizacji przyznało temu rodzajowi pomocy najwyższe noty (tzn. 4
i 5), jednak dwie organizacje uznały ją za pomoc o wadze umiarkowanej (przyznano
wagę – 3 pkt), co zaważyło na całości oceny. Wydaje się, że organizacje pozarządowe oczekują wsparcia całościowego i zdecydowanie wolą otrzymać je jako zadanie
do zrealizowania wraz z dotacją niż dotację finansową na działanie, o które musiały
się postarać we własnym zakresie.
Tabela 2. Zestawienie otrzymanej pomocy i pomocy pożądanej (oczekiwanej) według opinii
organizacji pozarządowych powiatu lidzbarskiego w 2009 roku
Rodzaj wsparcia
Pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe
kontaktów międzynarodowych
Informowanie o terminach i tematyce sesji Rady Powiatu
oraz posiedzeń Rady Powiatu Lidzbarskiego
Udzielanie rekomendacji dla organizacji pozarządowych
starających się o środki z innych źródeł
Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji pozarządowych
Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym
Udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych
poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu, środków technicznych, itp.
Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych
na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacje
Powiatu Lidzbarskiego

Otrzymane
wsparcie (w %)
4

Pożądane
wsparcie (w %)
42

4

60

4

72

14

76

11

80

29

80

11

84

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Za najmniej istotną ankietowani uznali pomoc w nawiązywaniu kontaktów
międzynarodowych. Aż siedem organizacji uznało ją za mało istotną lub nieistotną, przyznając wagi 1 i 2. Jedynie dwie organizacje uznały ją za ważną. Odpowiedź
ta pokrywa się z odczuciami ankietowanych w poprzednim pytaniu. Z pewnością
jest to wynikiem niezabiegania o tego rodzaju pomoc u władz samorządowych.
W ostatnim pytaniu organizacje pozarządowe zostały poproszone o ogólną,
całościową ocenę współpracy z władzami powiatu lidzbarskiego. Została ona oceniona na dość wysokim poziomie. Aż osiem organizacji uznało ją jako bardzo do-
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brą i dobrą, a jedynie dwie określiły ją na poziomie średnim. Wynika z tego zatem,
że organizacje zadowolone są z dotychczasowej współpracy i podejmowanych działań na rzecz ich wspólnego funkcjonowania w powiecie. Jednak przy zestawieniu
pomocy otrzymanej i oczekiwanej – rozbieżności są znaczne.
Warto zauważyć, że wszystkie wymienione w ankiecie formy pomocy są dla
organizacji pozarządowych pożądane. Niemalże wszystkie, z wyjątkiem pomocy
w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, uzyskały ocenę przekraczającą
60%. Aż cztery z nich przekroczyły próg 80%, w tym przedziale znalazły się oczywiście finansowe formy pomocy. I choć pomoc najmniej oczekiwana jest również
pomocą nieotrzymywaną (co może oznaczać, że administracja publiczna jest świadoma sytuacji i nie ponosi kosztów i energii na działania nieistotne dla tego sektora), to jednak znaczna różnica występuje w zakresie tworzenia wspólnych zespołów
o charakterze doradczym i inicjatywnym (organizacje przyznały tej formie wagę
równą 80%, a otrzymały pomoc na poziomie 10%).
Władze starostwa w strategii deklarują powstanie tego typu zespołów, jednak
z informacji udzielonych nam wynika, że w rzeczywistości one nie funkcjonują. Powodów powyższych rozbieżności może być wiele, począwszy od braku kontaktu
i informacji ze strony władz administracyjnych, przez niechęć do partnerstwa z tego
typu organizacjami, po pasywność samych organizacji pozarządowych i niepodejmowanie inicjatyw we współpracy z samorządem.

5. Podsumowanie
Ważne jest, by administracja i władze samorządowe miały przekonanie, że organizacje pozarządowe powinny wspierać lub zastępować samorząd w zaspokajaniu
wielu potrzeb obywateli. Często zrobią to lepiej, bo są oddane sprawie, unikają biurokracji i korzystają z pracy wolontariuszy. Znają potrzeby lokalnej społeczności
i działając poprzez miejscowych obywateli, tworzą poczucie wspólnoty i wspólnotę
tę realnie konstruują. Dlatego też samorząd powiatu powinien (udzielając wsparcia
organizacjom pozarządowym) wiedzieć, że środki te zostaną dobrze wykorzystane
na rzecz lokalnej społeczności.
Warto pamiętać, że aby podmioty publiczne mogły wspólnie z trzecim sektorem
realizować projekty, niezbędne jest zapewnienie organizacjom na tyle silnej pozycji,
by mogły one stać się równoważnym partnerem dla administracji publicznej. Niestety na organizacje pozarządowe w dalszym ciągu nakładane są restrykcje prawne,
ograniczające możliwości budowania stabilności finansowej. Jednak wiele organizacji radzi sobie z tą sytuacją, również poprzez nawiązywanie stałej współpracy z sektorem publicznym. Głównym celem pozostaje przecież rozwiązywanie społecznych
problemów dzięki zaangażowaniu partnerów posiadających różne zasoby, umiejętności, narzędzia i doświadczenia. Organizacje pozarządowe nie powinny być traktowane jako konkurent, ale jako partner dla samorządów, gdyż tylko taka postawa
umożliwi efektywne rozwiązywanie problemów społecznych.
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COOPERATION BETWEEN LOCAL GOVERNMENT
AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
– LIDZBARK COUNTY CASE STUDY
Summary: In partnership with NGOs, the local government should implement most tasks
itself. Because of the nature of its everyday activities, an NGO can be a valuable partner
not only at performing its tasks but also at defining projects, creating local strategies and
debating the conditions of the local community. In order for public entities to cooperate with
NGOs, they must provide them with a position which is strong enough, so that both parties
can become equal partners. According to the studies cited in this article, there is still a large
discrepancy between the support which NGOs expect from the local government and what
they actually receive.
Keywords: county, non-governmental organizations, cooperation.

